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      IT manažéra 
►mzdové podmienky (brutto) 1400 € / mesiac.
    Fyzicky zdatného pracovníka do skladu 
►mzdové podmienky (brutto) 5 € / hod. 
Ovládanie maďarského jazyka výhodou. 

Mzdové podmienky dohodou. 
Životopisy posielajte prosím na e-mail 

furak@apiprodukt.sk. 
          Bližšie informácie pošleme obratom e-mailom.  

Hľadá do TPP:
APIPRODUKT® s.r.o. Želovce

Aj pre gymnazistov zo IV. A. Zľava zadný rad: Peter Tuček, Bibiána Kováčová, Hana 
Tóthová, Martin Hronček, Adam Húšťava, Tamara Koštialová, Tamara Puškárová; predný 
rad: Slávka Nováková, Shadya Debnárová, Simona Chobodová, Alexandra Rimóciová, 
triedna – PhDr. Miroslava Babicová, Miriam Martinčoková, Sofia Mária Kanátová, Vivien 
Plavcová, Karin Rácová, Simona Kováčová, Silvia Melišíková; kľačiaci zľava – Stanislav Cel-
leng a Matej Beleš. 
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V dvadsiatom šiestom kalen-
dárnom týždni som oslovila zá-
stupcov redakcie POKROK s 
informáciou, že ku 1.júlu 2021 
zo dňa na deň – teda náhle – 
opustil post riaditeľa veľkokr-
tíšskej nemocnie Ing. Pavel 
Bartošík. V minulosti sme sa 
ako vedenie viackrát zaujímali 
o to, či má bývalý pán riaditeľ 
zámer zostať v našej nemocnici 
dlhšie, alebo nie, resp. aké má 
plány s našim zariadením, mal 

pre nás vyhýbajú odpoveď, že 
pre našu nemocnicu vždy niečo 
vybavuje na ministerstve zdra-
votníctva v Bratislave. Odo 
Reforma nemocničnej siete má 
priniesť ekonomické úspory no 
vôbec si neviem predstaviť, aké 
problémy zrušenie lôžok prine-
sie nám všetkým. Natíska sa mi 
jediná myšlienka – Ľudia, 
bojujme spoločne o našu ne-
mocnicu. Myslím, že ste sa všet-
ci už stretli s problémami a čas-

to aj neochotou zdravotníckeho 
personálu, ktoré prinášajú vy-
šetrenia o odborníkov mimo 
nášho okresu, prípadne vyba-
vovanie zákrokov či hospitali-
zácie.“ Z osobných skúseností 
môžeme potvrdiť aj my, že na 
nás, pacientov z okresu Veľký 

Krtíš nečakajú ambulancie a 
oddelenia iných nemocníc s ot-
vorenou náručou – vieme, že 
majú dosť svojich pacientov. 
Navyše, keď sa k tomu pridruží 
aj problém s dopravou za 
lekárskou starostlivosťou mimo 
okres, bude to komplikácia pre 
väčšinu z nás. 

Počas minulých niekoľkých rokov nám vždy ochotne odpovedala na naše otázky týkajúce sa Vše-
obecnej nemocnice s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši zástupkyňa riaditeľa primárka MUDr. 
DRAHOMÍRA ŠARANKOVÁ, namiesto štatutárneho zástupcu – riaditeľa nemocnice Ing. PAVLA 
BARTOŠÍKA. Je tomu tak aj v súčasnosti, kedy na verejnosť prenikli informácie týkajúce sa reduk-
cie významného počtu lôžok v našej nemocnici, ktoré bude pravdepodobne viesť k zatvoreniu niekto-
rých lôžkových oddelení. O tom, že táto situácia je nevýhodná pre nás – pacientov, ale aj samotný 
personál, u ktorého sa zdvihla vlna odporu, hovorí opäť zástupkyňa riaditeľa primárka MUDr. 
DRAHOMÍRA ŠARANKOVÁ: Možno niektorí pacienti by mohli aj právom na našu nemocnicu po-
vedať kritiku, no ak zaniknú niektoré lôžkové oddelenia, bude to mať veľký dopad na celý okres a 
všetkých ľudí v ňom. Preto je na mieste povedať:

Ľudia, bojujme o našu nemocnicu 
všetkými dostupnými prostriedkami!  

,Na ostatnom zastupiteľstve 
BBSK riaditeľka Nemocnice vo 
Zvolene referovala a žiadala o 
pomoc poslancov i úrad BBSK 
na základe uniknutých infor-
mácií z ministerstva zdravot-
níctva o (z)rušení, eventuálne 
podstatnej redukcii zdravotnej 
starostlivosti v spádovej oblasti 
Zvolen (týka sa to Detvy, 
Krupiny, Žarnovice i B. Štiav-
nice). Poslanci po mnohých aj 
vysoko fundovaných diskus-
ných príspevkoch sľúbili po-
moc a žiadajú o zvolanie mimo-
riadneho zasadnutia BBSK za 
prítomnosti zástupcov Minis-
terstva zdravotníctva, čo sa v 
skutočnosti deje (vrátane šu-
mov o rušení nemocnice vo V. 
Krtíši). Na najbližšom stretnutí 
VÚC má danú problematiku 
predniesť aj podpredseda BB-
SK Ondrej Lunter ohľadom 
pripravovanej modernizácie (?) 
ekonomizácie (?) stratifikácie 
(?) nemocničnej starostlivosti v 
Slovenskej republike.
Ad hoc niekoľko mojich myš-
lienok:
Akú máme spoločensko - eko-
nomickú formáciu (aký ,,iz-
mus”), keď súkromnú privátnu 
zvolenskú nemocnicu (chce ? 
chcú? niekto asi ministerstvo 
zdravotníctva ? vláda ?) rušiť 

alebo obmedziť objekt jej pod-
nikania... Veď nemocnica vo 
Zvolene je neštátne zdravotníc-
ke zariadenie ! 
Aký máme ,,izmus”, keď štát sa 
zriekol štátnej garancie post-
graduálneho vzdelávania, umiest-
ňovania absolventov do ohroze-
ných zdravotníckych oblastí 
(Hont, Gemer), do neatraktív-
nych odborov (histopatológia, 
interné), vzdal sa platieb a hod-
notenia zdravotníckych pracov-
níkov a nechal to na úradní-
koch jednotlivých poisťovní?
Aký máme ,,izmus”, keď zá-
kladný zákon kapitalizmu 
,,zisk“ je možný u poisťovní, ale 
u zdravotníckych zariadení, 
včítane neštátnych zdravotníc-
kych ambulancií, nie je možný.
Viete si predstaviť systém, že 
napríklad výborného internistu 
predá veľkokrtíšska nemocnica 
do B. Bystrice za 6,5 mil. €, ako 
sa to robí vo futbale alebo inom 
športe, alebo za hosťovanie či 
za neurochirurgický výkon v R. 
Sobote riaditeľ nemocnice za-
platí nemocnici v B. Bystrici 25 
tis €?  
Táto moja koherentná utópia 
končí v tom, že čo som si mys-
lel, že je dobré, bolo zlé. Každý 
okres a kraj mal nemocnicu, v 
ktorej bola zabezpečená istá 

dostupnosť, nutná bezplatnosť 
a vysoká odbornosť. Ale čo bo-
lo na tejto trojjedinosti zaují-
mavé - spolu nikdy nefungovali. 
Čo bolo dostupné a bezplatné, 

MUDr. ONDREJ KOLLÁR, internista, poslanec a predseda zdravotnej komisie VÚC BBSK sa tiež 
vyjadril k aktuálnej téme pripravovaného zrušenia a reorganizácie 22 regionálnych nemocníc, medzi 
nimi aj VšNsP, n.o., V. Krtíš, ktorej podľa dostupných informácií hrozí pretransformovanie na 
doliečovacie zariadenie: 

Prečo nemôžu odbornosť, dostupnosť 
a bezplatnosť v zdravotníctve spolu fungovať? 

Ak niekto chce alebo potrebuje antigénový test, od 1. júla má 
menej možností, kde sa bude dať otestovať. Od júla sa testy robia 
na 171 miestach, zatiaľčo do júla fungovalo 560 mobilných odber-
ných miest na antigénové testovanie. Prestalo tiež platiť, že antigé-
nové testy sú bezplatné. Zadarmo budú len PCR testy, na ktoré 
ľudí pošle štát. Antigénovým testom sa môžete dať otestovať aj vo 
V. Krtíši, a to na Ulici SNP 709/9, kde odberné miesto prevádzkuje 
ADOS Salubrita. PCR testovanie sa tu vykonáva v pondelok, stre-
du a v piatok medzi 8.00 a 9.00 hod.  Je potrebná rezervácia ter-
mínu vopred na tel: +421 918 950 743 alebo priamo na odbero-
vom mieste. Odberové miesto vykonáva odber biologického mate-
riálu pre výter z horných dýchacích ciest, odber kloktaním pre vy-
šetrenie RT-PCR alebo výter z horných dýchacích ciest pre vyšet-
renie antigénu SARS-CoV-2, uvádza sa na webe laboratória, kto-
ré vyhodnocuje vzorky. Doplnenie: Cena PCR testu je 60 EUR 
(výter nos + krk) a 65 EUR (kloktanie). PCR testovanie vo veľko-
krtíšskej nemocnici prebieha v utorok, stredu a štvrtok od 9.00 
hod. do 10.00, resp. 11.00 hod. Samoplatcovia za PCR test zaplatia 
v nemocnici 70 EUR, za antigénový 20 EUR a platí pre nich po-
vinnosť zaslať na email covid19@nspvk.sk vyplnený dotazník, 
ktorý nájdete na webe nemocnice.

nebolo odborné, čo bolo dostup-
né a odborné, nebolo bezplatné, 
a čo bolo odborné a bezplatné, 
nebolo dostupné.!? 
Teším sa na mimoriadne zasad-
nutie VÚC BBSK a kapitalistov 
(?) či iných istov (?) z minister-
stva zdravotníctva.
Reformy sa dajú (majú) robiť 
tromi spôsobmi. Zhora, zdola 
alebo mixom. Kto vie, čo je opti-
málne... Zdola to vedia, ale vraj 
aj zhora.

PCR a AG test vo V. Krtíši 

O vývoji situácie informovať a dáme priestor na vyjadrenie sa za 
našu nemocnicu Mgr. MARCELE DEKRÉTOVEJ, ktorá má 
svoju funkciu novej riaditeľky našej nemocnice prevziať v naj-
bližších dňoch.  

MUDr. ONDREJ KOLLÁR
a MUDr. DRAHOMÍRA 
ŠARANKOVÁ 
(na archívnej fotografii). 

Pozn. red. Mimoriadne zastupiteľstvo VÚC BBSK sa malo konať 
v čase redakčnej uzávierky našich novín, preto vás o jeho výsledku 
budeme informovať až v budúcom čísle POKROKU. 

    -ŠK, zdroj: health.gov.sk -

Kde a za koľko
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Neplačte, nechajte ma pokojne spať, 
aj bez sĺz možno spomínať.

 So žiaľom oznamujeme, že nás dňa 
16. júla 2018 navždy opustila naša drahá 

EVA KAMENSKÁ z Veľkého Krtíša
 vo veku nedožitých 

74 rokov. 
Navždy spomínajú syn Jozef s manželkou 

Janou, vnuk Matej s rodinou, všetci príbuzní, 
priatelia a známi. Ďakujeme všetkým, 

ktorí sa s našou zosnulou prišli rozlúčiť na jej poslednej ceste. 

Odpočívaj v svätom pokoji 

Príchod zo zahraničia je už 
niekoľko dní kontrolovaný 
viac ako v predchádzajúcich 
týždňoch. Okrem toho, polícia 
zatvorila niekoľko menších 
hraničných priechodov, prie-
chod v Slovenských Ďarmo-
tách zostáva otvorený. Pod-
mienky vstupu na územie Slo-
venska sa menia v súvislosti s 
novým cestovným semaforom, 
ktorý je v platnosti od piatka 
9. júla.
Intenzívnejšie kontroly dodr-
žiavania povinností osôb, kto-
ré prichádzajú na územie SR, 
začali v pondelok 5. júla. Nie-
ktoré malé, menej dôležité 
miesta na prekračovanie vnú-
torných hraníc sa uzavreli, o. i. 
slovensko-maďarský priechod 
v Tachtách či Kalonde. 
„Príslušníci Policajného zboru 
budú pri zdravotno-bezpeč-
nostných kontrolách prevero-
vať splnenie povinnosti regis-
trácie na webe e-hranica, pre-
ukázanie splnenia podmienok 
na uplatnenie výnimky z 
karanténnych povinností. Z 
dôvodu zabezpečenia plynu-
losti premávky žiadame obča-
nov, aby si pred príchodom na 
miesta kontroly pripravili 
všetky potrebné doklady, po-
tvrdenia alebo mobilné zaria-
denia s digitálnymi formami 
potvrdení,“ uviedla Polícia 
Slovenskej republiky.
Do eHranice je možné zaregis-
trovať sa aj 30 dní pred prí-
chodom na Slovensko. Mož-
nosť vyplniť formulár eHra-
nice až 30 dní pred návratom 
na Slovensko teda umožňuje 
realizovať povinnú registráciu 
ešte pred samotným vyces-
tovaním do zahraničia, naprí-
klad na dovolenku. „Zároveň 
sa tým vytvára priestor, aby si 
cestujúci, ktorí nedisponujú 
smartfónom či iným potreb-
ným mobilným zariadením, 
urobili registráciu ešte v po-
hodlí domova pred vycestova-
ním a potvrdenie o registrácii 
si vytlačili ešte pred odchodom 
zo Slovenska, alebo aby im pri 
registrácii pomohli ich príbuz-
ní. Nezáleží pritom, či osoba 

vstupujúca na územie SR bola 
len na nákupe v prihraničnej 
obci, alebo či strávila v za-
hraničí dovolenku. Rovnako 
nezohráva žiadnu rolu ani to, 
či osoba bola zaočkovaná, má 
negatívny test alebo či pre-
konala ochorenie COVID-19. 
Pri samotnej registrácii je 
však možné uplatniť si výnim-
ku z karantény, ak osoba 
spĺňa niektorú z podmienok,“ 
vysvetľuje polícia na webe 
Ministerstva vnútra SR. Re-
gistrovať do eHranice sa treba 
pri každom vstupe na územie 
SR, no neplatí to pre niektoré 
výnimky – v niektorých prípa-
doch stačí jedna registrácia, 
napr. občanom SR, ktorí bý-
vajú v prihraničných oblas-
tiach susedných štátov do 100 
km od otvoreného hraničného 
priechodu (detaily podmienok 
nájdete na webe Ministerstva 
vnútra SR).

 Zaočkovaní
vo výhode

Za zaočkovanú osobu sa pova-
žuje osoba, ktorá je najmenej 
14 dní a najviac 12 mesiacov 
po aplikácii druhej dávky 
dvojdávkovej vakcíny, najme-
nej 21 dní a najviac 12 mesia-
cov po aplikácii jednodáv-
kovej vakcíny, najmenej 14 
dní a najviac 12 mesiacov po 
aplikácii prvej dávky vakcíny, 
ak bola podaná v intervale do 
180 dní od prekonania ochore-
nia COVID-19. Prechodne, do  
9. augusta, tiež platí, že po ap-
likácii prvej dávky očkovacej 
látky proti ochoreniu COVID-
19 s jednodávkovou alebo 
dvojdávkovou schémou (okam-
žite po podaní prvej dávky) je 
táto osoba považovaná tiež za 
zaočkovanú. Prechodné obdo-
bie má umožniť kompletne sa 
zaočkovať aj osobám, ktoré sú 
aktuálne zaočkované len pr-
vou dávkou vakcíny AstraZe-
neca a ešte čakajú na termín 
druhej dávky.

Podmienky na cestovanie 
sa od júla sprísnili

V posledný júnový deň sprísnil štát podmienky pre cestovanie, 
predstavil novú stratégiu testovania a ohlásil aj prípravu sprís-
nenia podmienok pre život nezaočkovaných osôb na Slovensku. 
Prechodné obdobie, počas ktorého sprísnenie nebude v platnos-
ti, bude trvať do 9. augusta. Po ňom prídu pre nezaočkovaných 
povinné karantény a povinnosť samoplatby pri niektorých dô-
vodoch testovania. 

Dňa 11. júla 2021 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

otec, starý otec a prastarký 
KAROL STENA z Modrého Kameňa. 
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Odpočívaj v pokoji.
 

Rok bez Teba

  Opustili nás           
 28.  6. Eva Turianska (* 1952) z Malého Krtíša 

29. 6. Vincent Bodzsár (* 1933) z Dolinky  
29. 6. Jozef Ries (* 1954) z Veľkého Krtíša 
1. 7. Jaroslav Poliačik (* 1970) z Chrtian

3.7. Magdaléna Marková (* 1949) z Veľkého Krtíša 

Už nepočuť mamin hlas, už nepríde medzi nás, 
osud nám nevráti, čo nám vzal.

Dňa 21. júna 2021 nás vo veku 87 rokov 
navždy opustila naša drahá maminka 
AGNEŠA SMOLÁKOVÁ, rod. KOVALČÍKOVÁ, 

z Ulice Pionierskej vo V. Krtíši, dlhoročná vedúca OTEXU. 
Lúčia sa: dcéra Anna s vnúčatami Táničkou, Brankom, 

Jožkom, pravnúčatami Aničkou a Martinkom, 
od dcéry Marty s manželom Michalom sa lúčia 

aj vnuci Miško s manželkou Erikou 
a Marek s manželkou Julkou a pravnučka Miška. 
Posledné zbohom dáva aj sestra Edka s rodinou.

Tvoja láskavá tvár nám bude chýbať 

Dva výjazdy s negatívnym vý-
sledkom absolvovala zmena, 
ktorá slúžila 29. júna. Hasiči 
boli pred poludním privolaní k 
budove Okresného súdu vo V. 
Krtíši, kde bol nahlásený ná-
stražný výbuš-
ný systém.
Operačný dô-
stojník na zá-
klade zistených skutočností vy-
slal na zásah automobil hasičs-
kej záchrannej služby a cister-
nový automobil so 6 prísluš-
níkmi. Po príchode na miesto 
zásahu bolo prieskumom ziste-
né, že zamestnanci budovy 
súdu boli evakuovaní a po prí-

chode príslušníkov PZ so 
služobným psom bola následne 
budova prekontrolovaná s ne-
gatívnym výsledkom. V ten is-
tý deň bola v obci Bušince na-
hlásená aj dopravná nehoda 

dvoch vozidiel. 
Po príchode šty-
roch vyslaných 
hasičov na mies-

to ohlásenej udalosti sa prísluš-
níkom HaZZ, PZ ani zdravot-
ným záchranárom RLP nepo-
darilo ohlásenú udalosť nájsť. 
Po preverení ohlasovateľa bolo 
zistené, že sa jednalo o ne-
miestny žart obyvateľa obce 
Muľa.

HASIČI 150

NEMIESTNE ŽARTY

(Pokračovanie na str.18)
- zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ -
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Táto špecializovaná spoločnosť 
sa zaoberá výrobou a montážou 
sedačiek do divadelných sál, 
posluchární či kín a vyhrala vy-
hlásené verejné obstarávanie. S 
rekonštrukciou sa začalo z dô-
vodu značného opotrebenia po-
dlahy, sedačiek a núdzového 
osvetlenia. „V sále kultúrneho 
domu bolo potrebné vykonať 
rekonštrukciu a modernizáciu 
pre bezpečné používanie sály. 
Výmena pozostáva z odstráne-
nia pôvodnej podlahy, koberca 
a PVC krytiny, výmeny za nový 
koberec, úpravy podlahy, od-
stránenie pôvodných sedačiek a 
repasu núdzového osvetlenia,“ 
priblížila nám rozsah rekons-
trukcie Lucia Zvarová, asis-
tentka primátora Veľkého Kr-
tíša. Pracovníci z Česka začali s 
demontovaním starých kresiel 
v stredu 30. júna. Cena projek-
tu „Rekonštrukcia a moderni-
zácia divadelnej sály v MsKS 
Veľký Krtíš“ je 115 582, 32 
EUR s DPH. Práce v kultúr-
nom dome budú ukončené naj-
neskôr v polovici októbra tohto 
roka.

Vynovia sa 
aj chodníky 
a parkoviská 

Takmer o stotisíc viac ako na 
rekonštrukciu sály kultúrneho 
domu je vyčlenených na rekon-
štrukciu miestnych komuniká-
cií, chodníkov a parkovísk. 
STRABAG s. r. o. skrášli mesto 
a dodá chodcom i vodičom väč-
ší komfort za takmer 211-tisíc 
EUR. „V rámci rekonštrukcií 
by mali byť realizované práce v 

nasledovných častiach mesta: * 
A. H. Škultétyho 2 – 12 – ob-
nova živičného krytu vozoviek, 
chodníka a úprava odvodnenia 
* prepojovací chodník Ul. Dúb-

ravská – Družobná – obnova 
živičného krytu * ZŠ J. A. Ko-
menského – chodník od škol-
skej jedálne po pavilón II * Lu-
čenská 69 – 71 – obnova živič-
ného krytu chodníka a odvod-
nenie * P. O. Hviezdoslava 14 – 
16 – obnova krytu prístupovej 
komunikácie * Za parkom – 
úprava povrchu prístupovej 
komunikácie k Okresnému ar-
chívu a k RD * Písecká 6 – 12 – 
odvodnenie plôch za bytovým 
domom * Venevská 40 – 42, 44 
až 46 – obnova živičného krytu 
spevnených plôch pred BD * 
Banícka – úprava parkovísk 
pri Okresnej prokuratúre * P. 

O. Hviezdoslava 45 – 49 – re-
konštrukcia chodníka pred by-
tovým domom * Pálovická 
cesta – obnova živičného krytu 
komunikácie II. radu garáží * 
M. R. Štefánika 5 –11 – rekon-
štrukcia s odvodňovacím rigo-
lom * Za parkom – úprava pre-
pojovacieho chodníka na A. H. 
Škultétyho a spevnenie oporné-
ho múru * Písecká 2 – 4 – re-
konštrukcia parkoviska * 

Banícka – Ob-
nova živičného 
krytu parkoviska 
pred Úradom 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny * 
Boženy Němco-
vej 7 – 9 – úprava 
spevnenej plochy 
pred bytovým 

domom * lokálne vysprávky 
poškodených vozoviek MK 
(Banícka, I. Madácha, J. Krá-
ľa). Rekonštrukcie boli určené 
na základe zhodnotenia skutoč-
ných potrieb a podnetov obča-
nov a poslancov mestského za-
stupiteľstva,“ informovala nás 
L. Zvarová.

Práce na 
Krytej plavárni 
i Dome smútku 

Do ďalšej fázy modernizácie sa 
dostáva aj Krytá plaváreň. Po 

vlaňajšej výmene vzduchotech-
niky a rekonštrukcii strechy sa 
v týchto dňoch pracuje aj na 
výmene okien. Projekt „Výme-
na otvorových konštrukcií Kry-
tej plavárne“ schválili mestskí 
poslanci ešte v máji a veľkokr-
tíšska firma PEGA PLAST ho 
uskutoční za 35-tisíc EUR. Rov-
naká firma bude mať na sta-
rosti veľkokrtíšsky dom smút-
ku, konkrétne jeho vstupné 
dvere. Na toto dielo je vyčlene-
ných 7 162 EUR s DPH. Okrem 
toho, v dome smútku do konca 
augusta pribudnú aj dve nové 

chladiace zariadenie za 10,2-ti-
síc EUR s DPH.
Pred komunálnymi voľbami v 
roku 2018 sa jednou z tém 
kampaní primátora Ing. Dali-
bora Surkoša stala aj cyklo-
trasa, ktorá by mohla prepojiť 
Modrý Kameň, Veľký Krtíš a 
Malý Krtíš. V ostatných dňoch 
sa s projektom cyklostrasy si-
tuácia pohla a ako nám potvr-
dila asistentka primátora Lucia 
Zvarová, už prebehlo verejné 
obstarávanie na jej projektovú 
dokumentáciu. „Ide o spraco-
vanie projektovej dokumentá-
cie v rozsahu realizačného pro-
jektu na zákazku ,,Cyklotrasa 
Veľký Krtíš – Malý Krtíš” na 
úseku D (biokúpalisko Krtko – 
križovatka ciest II/527 – a MK 
pri ČS Shell) po úsek E (križo-
vatka ciest II/527 a MK pri ČS 
Shell – Malý Krtíš),“ dopĺňa L. 
Zvarová s tým, že s ďalšími po-
trebnými krokmi sa bude po-
kračovať na jeseň.

                      -ŠK, foto: ŠK, LZ-

 Mesto pripravuje ďalšiu modernizáciu
Niekoľko významných investícií schválilo veľkokrtíšske Mestské 
zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí, ktoré sa konalo 
v stredu 16. júna 2021. Ako sme vás obrazovo informovali aj na 
našej stránke na sociálnej sieti Facebook, jedným z bodov, o kto-
rých sa hlasovalo, bol návrh na uzatvorenie zmluvného vzťahu so 
spoločnosťou HOKO-VH s.r.o. z Českej republiky. 

S prácami v sále Kultúrneho domu sa začalo na kon-
ci júna a potrvajú najneskôr do polovice októbra.

V týchto dňoch je rušno aj v okolí budovy Krytej 
plavárne, kde sa vymieňajú okná a otvorové konštrukcie.

Ilustračné foto.
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Pandemická situácia v júni 
2020 organizovanie obeckov-
ského dňa obce nedovolila, no  
podobná situácia sa už tento 
rok neopakovala. Hudobné vy-
stúpenia a program pre deti sa 
tak do obce vrátil počas posled-
ného júnového víkendu. 
K Jánskej hostine v Obeckove 
neodmysliteľne patrí futbalový 
zápas medzi mužstvom Slobod-
ných a mužstvom Ženatých. 
Obyčajne sa tento zápas koná 
zároveň s kultúrnym progra-
mom, no pre predĺženie futba-
lovej sezóny sa musel zápas 
konať o deň skôr, a teda už v 
sobotu. Na miestnom futbalo-
vom ihrisku sa mnoho zápasov 
do roka neodohrá, a aj preto 
má každý futbalový zápas v 
Obeckove peknú divácku kuli-

su. Po minuloročnej remíze boli 
obe mužstvá motivované k to-
mu, aby v zápase ukázali, kto si 
na ihrisku s loptou rozumie 
viac. Putovný pohár Jána Krs-
titeľa nepoznal po záverečnom 
hvizde víťaza napokon ani ten-
to rok a po remíze 4 : 4 došlo k 
penaltovému rozstrelu. Viac 
šťastia v ňom mali futbalisti s 
obrúčkou na ruke, ktorým slo-
bodní museli napokon len zag-
ratulovať. Sobotný večer po-
kračoval diskotékou, o ktorú sa 
postaral obľúbený DJ ROBO.
V nedeľu bolo v centre obce 
rušno už od rána. Členovia 
Poľovníckeho združenia Obec-
kov pripravovali guľáš, staros-
ta s obecnými zamestnancami 
pripravovali sedenie pre hostí a 

prístrešky, ktoré boli v teplom 
počasí vyhľadávané a žiaduce. 
Oficiálny program Jánskej hos-
tiny začal o 15.00 hod vystúpe-
ním detí z miestnej Materskej 
školy. 
Tie svojimi pesničkami „pokrs-
tili“ nový amfiteáter, ktorý ešte 
síce nebol úplne dokončený, no 
účel, pre ktorý bol postavený, 
splnil. 
Do Obeckova prišlo v tento deň 
mnoho nielen obyvateľov, ale i 
rodákov, ktorí sa sem radi vra-
cajú. Niektorí boli azda najviac 
zvedaví na vystúpenie skupiny 
AT Band, ktorá si v Obeckove 
spravila výborné meno po vy-
stúpení v roku 2019. Okrem 
nich sa Obeckovčanom pred-
stavil aj spevák a zabávač 

Stano Vitáloš a do skorých 

nočných hodín pokračoval v zá-
bave aj DJ ROBO. 
Prítomné deti sa v nedeľu pote-
šili najmä skákaciemu hradu a 
maľovaniu na tvár, ale aj stán-
kom s občerstvením a hračka-
mi. Ich rodičia si zase brúsili 
zuby na tombolu s tridsiatimi 
cenami, pričom prvou cenou 
bola automatická práčka, ktorú 
Obecnému úradu venovalo 
Elektro ZOLO. Pri chutnom 
občerstvení a dobrej hudbe sa 
dalo pokojne sedieť aj do noci, 
no pre pondelkové pracovné 
povinnosti si to viacerí nemohli 
dovoliť. Veríme, že o rok sa v 
centre obce stretneme pri bo-
hatom programe a v dobrej 
nálade znova.
- Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, 
foto: A. ŠTRBÍKOVÁ -

Obeckovčania sa stretli na Jánskej hostine
Dvojdňovú Jánsku hostinu majú za sebou obyvatelia obce Obeckov. Kým v sobotu 26. júna bol na 
programe futbalový zápas a diskotéka, nedeľné popoludnie prítomným hosťom spríjemnilo vystúpe-
nie detí z miestnej Materskej školy a ďalšie hudobné vystúpenia pozvaných interpretov.

Hudobné vystúpenia sa v Obeckove konali na novom amfiteátri, skupina AT Band roztancovala aj manželov Pittnerovcov (foto vpravo).

Hudba, tanec, aktivity pre deti i tradičný futbalový zápas - Jánska hostina v Obeckove nebola iná ani tento rok.
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Pred podujatím sme palety poprenášali na 
Lipové námestie, aby sme sa v danú sobotu 
mohli po prvý krát stretnúť v príjemnej 
verejnej debate na tému dobrovoľníctva v 
meste. Niekoľkotýždňové prípravy, zabez-
pečovanie hostí a programu vyústili v prí-
jemný podvečer, kde ste si mohli vypočuť 
rozpravy o minulosti, súčasnosti a budúc-
nosti Dobrovoľného hasičstva v Modrom 
Kameni. Deti sa mohli vyblázniť na skáka-
com hrade, ale aj vlastnoručne vyrobených 
hrách. Starší si mohli pozrieť historické zá-

bery, alebo výstavu o histórií dobrovoľných 
hasičov v meste. Večer zakončila skvelá 
hudba v podaní kapely Accoustic tribute 
band. Po zostrihaní bude na facebookovej 
stránke Dobrého Kameňa zverejnený 
videozáznam z celého podujatia.
Zmyslom podujatia však bolo dobrovoľ-
níctvo ako také, a tak aj diskusia mierila na 
všeobecnú nezištnú spoluprácu občanov, 
ktorí dokážu obetovať svoje pohodlie, voľ-
ný čas alebo záujmy pre vyššie dobro. Úp-
rimne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 

svojou energiou, či už na brigádach alebo 
na podujatí, bez ktorých by sa nám to ne-
podarilo. Rovnako si vážime každého, kto 
prišiel ako návštevník podujatia. Už teraz 
pripravujeme ďalšie podujatia v komunit-
nej obývačke, najmä verejnú diskusiu o dy-
chovej hudbe (28. septembra) a ochran-
coch gaštana jedlého (v septembri). Opäť 
sa môžete tešiť aj na kvaliný hudobný pro-
gram. Veríme, že si to nenecháte ujsť.  

         Text: - jh-; Foto: - MARTIN IGNÁC - 

V sobotu 19. júna 2021 sme sa stretli v prvej komunitnej obývač-
ke v Modrom Kameni. Podujatiu predchádzali dobrovoľnícke 
brigády na Gaštanovej ulici, kde sa viacerí Modrokamenčania a 
Modrokamenčanky (dokonca aj jeden Plachtinčan) stretávali, 

aby starým paletám vdýchli nový život. S brúskami, skrutkovač-
kami, pílkami a kladivami strávili dve soboty a pod ich rukami 
vznikli sklápacie kreslá, ktoré sme nakoniec nastriekali modrou 
farbou. 

Prvé, ktorým chcem vzdať svoj hold 
vďaky za ich ústretovosť, ochotu, 
milé slovo, sú pracovníčky BENU 
lekárne na Nemocničnej ulici pod ve-
dením pani Marcely Hlavatej. Sneh, 
dážď, poľadovica, veľká horúčava - 
pre mňa katastrofické scenáre poča-
sia. A ony, milé žienky, ochotne, bez 
môjho požiadania, ponúknu svoju 
pomoc. Donesú lieky, pridajú úsmev, 
milé slovo, povzbudenie a hneď je 
človeku na tomto svete ľahšie. Robia 
to nezištne už nejaký ten piatok a som 
im za to nesmierne vďačná. ĎAKU-
JEM, DIEVČENCE Z LE-KÁRNE 
BENU, NEMOCNIČNÁ UL.! Ste 
zlaté, ústretové, máte láskavé srdieč-
ka! Nech Vám to ešte dlho vydrží!
Druhé, ktorým sa chcem poďakovať 
za ich šľachetné srdcia, sú pracov-
níčky Hontiansko - novohradskej 

knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom 
Krtíši. Keď mi je ťažko alebo mi ne-
praje počasie, ponúknu sa a donesú 
mi knihy domov. Ochotne, nezištne, s 
úsmevom na tvári. Je dobré vedieť, že 
človek nie je v tomto šírom svete sám. 
Že sa predsa len nájdu ľudia, ktorí sú 
ochotní urobiť aj čosi nad rámec svo-
jich povinností. Že ešte aspoň niekto 
cíti spolupatričnosť a vie sa vžiť do 
trápenia iných. Problémy nezoberie, 
ale poskytne pekné slovo, úsmev, dô-
vod na vďačnosť. A ten hrejivý pocit v 
mojom srdci je veľká vzácnosť. Preto 
VĎAKA VÁM, MILÉ ŽIENKY Z 
KNIŽNICE VO V. KRTÍŠI. Za Vašu 
ochotu, láskavosť, ústretovosť. Dú-
fam, že ešte dlho budem využívať 
služby Vašej knižnice a tešiť sa z pek-
ných kníh, ktoré mi ponúknete. 

Keď človek má k človeku blízko 
V dnešnej dobe je to ťažké. Každý je zahľadený iba do seba, zovšadiaľ počuť len 
JA, JA, JA... A predsa sa aj v tomto čase dajú nájsť ľudia, ktorí nemyslia iba na 
svoje blaho, ale sú ochotní pomôcť aj iným. Nie je ich veľa, ale, chvalabohu, sú.

– IVETA ŽLNKOVÁ - 

Pred časom sme 
boli v našej anke-
te zvedaví, akého 
máte alebo ste 
mali otca, prečo 
ho máte radi a 
prečo si ho vážite. 
Zo všetkých pek-
ných a zaujíma-
vých odpovedí 
sme vyžrebovali 
odpoveď Moniky 
Martinčokovej z Malých Stracín. Hodnotný kozmetický 
balíček si prišla prevziať spolu s maminou Reginou a 
obe neskrývali radosť  z výhry. Veríme, že sa aj vy bude-
te zapájať do našich ankiet, či už v novinách alebo na 
fejsbuku a tiež sa môžete stať výhercom peknej ceny. 
Pretože v čase uzávierky našich novín sa práve chýli ku 
koncu školského roka a deťom začínajú letné prázdniny, 
tentoraz sme zvedaví:  KDE BUDÚ VAŠE DETI TRÁ-
VIŤ PRÁZDNINY? Na vaše odpovede, za ktoré opäť 
jedného výhercu čaká pekný darček, čakáme do 12. júla 
a písať nám môžete na FB stránku, alebo na adresu: 
hornacekova.pokrok@gmail.com 

 

 Darček pre ocka
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Slávnostné odovzdávanie ha-
sičských vozidiel Iveco Daily 
pre dobrovoľné hasičské zbory 
obcí sa konalo v Banskej Bys-
trici v piatok 25. júna 2021. 
Slávnostný akt sa uskutočnil za 
prítomnosti štátneho tajomníka 
ministra vnútra SR Vendelína 
Leitnera, prezidenta HaZZ 
Pavla Mikuláška, podpredsedu 
Krajského výboru Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany Imricha 
Kolpáka, Dušana Hancka vy-
menovaného na zastupovanie 
riaditeľa Krajského riaditeľ-
stva HaZZ v Banskej Bystrici i 
riaditeľov Okresných riaditeľ-
stiev HaZZ Banskobystrického 
kraja. 
„Z nášho okresu si osobne pre-
vzali nové vozidlá DHZO Bu-
šince, DHZO Želovce a DHZO 
Dolná Strehová. Tento rok bola 
odovzdaná osobitne skôr aj pre 
DHZO Vinica. Technika bude 
určená na ochranu životov, 
zdravia a majetku obyvateľov, 
ako aj posilňovanie intervenč-
ných kapacít na regionálnej 
úrovni v jednotlivých obciach. 
Vybavenosť dobrovoľných ha-
sičských zborov obcí je v okrese 
v súčasnosti už v celkom do-
statočnej miere,“ opísala nám 
predsedníčka Územného vý-
boru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR V. Krtíš Mgr. Anita 
Galčíková. 
Okrem spomínaných obcí si 
nové vozidlá prevzali aj zástup-
covia miest a obcí Selce, Brez-
no, Rapovce, Čamovce, Revú-
ca, Bzovská Lehôtka, Detvian-
ska Huta, Stožok, Banská Belá 
a protipovodňové vozíky si pre-
vzali zástupcovia obcí Dolná 
Mičiná a Veľké Teriakovce.

Aj vďaka dvom dotáciám z 
Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky je od mája tohto roka 
zrekonštruovaná hasičská zbroj-
nica v obci Dolná Strehová.
Kým prvá dotácia bola 
schválená ešte v roku 2018, 
druhá vlani. „Vďaka týmto 
dotáciám boli na našej hasičs-
kej zbrojnici vymenené všetky 
okná a dvere, staré plechové 
brány boli nahradené novými 
elektrickými, zateplená bola 
strecha objektu a tiež obvodový 
plášť. V interiéri zbrojnice bola 
rekonštruovaná spoločná mies-

tnosť ako zázemie a tiež sociál-
ne zariadenia. Členovia DHZ 
D. Strehová majú teda vytvore-
né perfektné priestory,“ pove-
dal starosta obce Ing. Ľuboslav 
Dobrocký. Ten po viac ako me-
siaci prevzal aj kľúče od no-
vého automobilu. „Našu 
novú „mašinu“ privítali čle-
novia našej DHZ slávnostne 
pred novou DHZ a tiež sme 
toto auto pokrstili a dostalo 
meno DRÁČIK. Veríme, že 
nám toto auto bude slúžiť 
dlhé roky a že ho využijeme 
hlavne na ukážky a nebu-
deme musieť priamo zasaho-

vať. Ak to však bude 
nevyhnutné a v prí-
pade, že by u nás 
vznikla nejaká neprí-

jemná situácia, bude pre nás 
určite pomocou. Členom našej 
DHZ prajeme veľa zdaru a 
príjemných stretnutí s našou 
technikou v našej novej zbroj-
nici,“ dodal dolnostrehovský 
starosta.

 

Hasičskí dobrovoľníci dostali výrazné posily

Štefan Rimaj, starosta Želoviec neskrýval 
radosť nad novým autom.

Ing. Zoltán Végh, starosta Bušiniec pri 
preberaní auta.

Ing. Kristián Baksa, starosta Vinice 
pred novou technikou pre DHZ.

Požiarni dobrovoľníci aj z nášho okresu majú na svojich 
obecných staniciach už o jednu voľnú garáž menej. Nové 
vozidlá Iveco Daily odovzdal na konci júna aj do troch obcí 
v našom okrese prezident Hasičského a záchranného zboru 
Pavol Mikulášek.

V roku 2020 bolo na území okresu Veľký Krtíš, 
okrem hasičskej jednotky OR HaZZ vo V. Krtí-
ši, zriadených aj 16 Dobrovoľných hasičských 
zborov obcí. Tie sú rozdelené do troch kategórií 
– A (Príbelce), B (Hrušov, Chrastince, Želovce, 
Čelovce, Záhorce, Vinica) a C (Modrý Kameň, 
Čeláre, Lesenice, Dolná Strehová, Balog nad Ip-
ľom, Veľká Ves nad Ipľom, Závada, Bušince, 
Sečianky). Všetky tieto DHZO majú vytvorené 

podmienky na zabezpečenie akcieschopnosti ha-
sičskej jednotky, najmä v oblasti vybavenia 
technikou a vecnými prostriedkami, disponujú 
materiálno-technickým vybavením ale i perso-
nálnym obsadením, potrebným pre likvidáciu 
požiarov v jednoduchých podmienkach bez po-
užitia ADP. Za rok 2020 vykonali celkovo 44 vý-
jazdov, z toho 19 s profesionálnymi hasičmi.

Ing. Ľuboslav Dobrocký, starosta D. 
Strehovej, aj na sociálnej sieti vyslovil 
radosť nad tým, že do zrekonštruova-
nej požiarnej zbrojnice pribudla nová 
technika.

- Stranu pripravil: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: A. G. -

Šestnásť dobrovoľníckych jednotiek 

 V novej zbrojnici 
nová technika 
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V minulom čísle sme písali o okresnej súťaži dobrovoľných hasičských zborov vo Veľkej Vsi nad Ipľom, kde vyhralo DHZ Príbelce pod ve-
dením predsedu DHZ Ing. Jána Parkániho. Príbelskí dobrovoľníci sa tak zúčastnili aj krajskej súťaže v Kriváni. Pri súťaži aktívne pomá-
hala s organizáciou aj Mgr. Anita Galčíková predsedníčka Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR V. Krtíš (na foto vpravo).  

Sobota 26. júna patrila v Pôtri našim naj-
milším – deťom. Priaznivá epidemiologická 
situácia umožnila starostovi obce Miroslavo-
vi Činčurovi spolu so zamestnancami obec-
ného úradu, poslancami a ďalšími ochotný-
mi dobrovoľníkmi zorganizovať dopoludnie 
plné súťaží, sprievodného programu a prek-
vapení pre detičky. „Absencia takýchto po-
dujatí v uplynulých mesiacoch, vplyvom 
pandemickej situácie, sa prejavila na hojnej 
účasti detí a ich rodičov, čo nás veľmi poteši-
lo. Detičky som na úvod privítal na podujatí 
a po inštrukciách od pani učiteľky Jožky 
Čižmárovej sa mohli zapojiť do rôznych 
športových súťaží. V prestávkach sa detičky 
osviežovali nápojmi, koláčikmi a ovocím. 
Priebežne si mohli deti vyskúšať aj luko-
streľbu s pánom Ing. Ivanom Vredíkom  a u 
Janky Mikovej si detičky 

skrášlili tváričky peknými kresbami,“ hovo-
rí o detskom podujatí M. Činčura.
Od pokračovania podujatia ich neodradil 
ani dážď. „S prvými kvapkami inak 
osviežujúceho dažďa sme sa presunuli do 
sály kultúrneho domu, kde pokračoval pro-
gram poučno-zábavným divadelným pred-
stavením pani záchranárky s názvom „155 
dní v Herbalkove“, ktorá zábavnou formou 
priblížila deťom ako poskytnúť prvú po-
moc,“ pokračuje starosta obce s viac ako 
750 obyvateľmi. Po vyhodnotení športovej 
časti a poďakovaní J. Čižmárovou si deti 
mohli vybrať svoj darček spomedzi mno-
hých cien. Podujatie bolo 
ukončené posedením pre 
detičky i rodičov pri chut-
ných haluškách priprave-

ných poslancami obecného zastupiteľstva a 
pri sladkých pampúšikoch napečených An-
kou Mericovou. Pri odchode boli detičky eš-
te odmenené cukrovou vatou.
„Teší nás, že napriek náročnej dobe sme do-
kázali našim deťom, s pomocou pracovní-
kov obce, poslancov a dobrovoľníkov, 
usporiadať toto vydarené podujatie s hoj-
ným občerstvením a množstvom darčekov. 
Veríme, že táto epidemiologická situácia bu-
de čím ďalej tým priaznivejšia  a budeme sa 
môcť vrátiť ku všetkým tradičným poduja-
tiam, ktoré pravidelne v našej obci organi-
zujeme,“ nechal sa na záver počuť starosta 
Pôtra MIROSLAV ČINČURA.

Vydarený športový deň detí v Pôtri

-red-

Deti si zastrieľali a zasúťažili. 

Rodičia boli spokojní, že deti aspoň pár chvíľ nemali
v rukách mobily a neboli na sociálnych sieťach. 
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V tlačiar- ni sa k to- mu 
postavili čelom a sľúbili, že z 
vyššej moci zapríčinené meška-
nie dobehnú. Vo chvíli, keď toto 
čítate, kniha by už mala byť vy-
tlačená a robia sa na nej kni-
hárske práce - to je tá zložitej-
šia časť výroby knihy. Sľúbený 
termín vydania knihy Pavla 
Hrončeka Hnedouhoľné baníc-
tvo v okolí Veľkého Krtíša (19. 
júl 2021) by tak mal platiť a my 
začíname plánovať aj oficiálne 
predstavenie knihy vo Veľkom 
Krtíši.
Toľko teda slovo na úvod, poď-
me sa vrátiť k samotnému 
baníctvu. Naposledy sme sa ve-
novali epizódkam z päť-
desiatych rokov minulého sto-
ročia, poďme sa teraz posunúť 
na začiatok šesťdesiatych ro-
kov. Dajme slovo autorovi kni-
hy, Pavlovi Hrončekovi:
„V roku 1961 pokračovala vý-
stavba podzemia vo vlastnej ré-
žii. Podzemie bolo vybudované 
na 95 %, ale stále sa pracovalo 
na prerazení obidvoch pre-
kopov, bez ktorých nemohla 
baňa Dolina fungovať ako cen-
trálny moderný závod. Na po-
vrchu bola situácia omnoho 
kritickejšia. Pozemné stavby z 
osemnástich objektov odovzdali 
len štyri a ostatné boli v rôznom 
štádiu rozostavanosti.
V hlavnom prekope Dolina – 
Slatinka sa na začiatku roka 
1961 opäť sprevádzkoval a 
skúšal raziaci štít Ing. Kováča. 
Po tom, ako sa geologické pod-
mienky opäť začiatkom roka 
zhoršili, počas zatláčania štítu 
do čelby začiatkom februára sa 

potrhali spoje medzi bočnými a 
spodnými segmentami a štít sa 
opäť opravoval od 14. februára 
do 9. augusta, preto sa s ním v 
plnom profile v priebehu roka 
vyrazilo len 13,1 m. V októbri 
1961 bol hlavný prekop Dolina 
– Slatinka prerazený. A po ruč-
nom prerazení veľmi ťažkého 
geologického úseku bol hlavný 
prekop Dolina – Háj prerazený 
9. novembra 1961. Ku koncu 
roku sa finišovalo aj s razením 
banských chodieb nevyhnut-
ných na kompletné sprevádz-

kovanie podzemia bane Dolina.
V Modrokamenských uhoľ-
ných baniach skúšali od júna 
1961 pri raziacich prácach 
maďarský nakladač HIDASI, 
ktorý bol po úspešných skúš-
kach zaradený do bežnej pre-
vádzky. V decembri podnik do-
stal nový kombajn F-5, ktorý 
začali pripravovať na nasa-

denia v bani Háj. V priebehu 
roku 1961 už boli všetky poru-
by mechanizované a najlepšie 
výsledky dosahovala baňa Bu-
kovec. Baňa Háj bola v prvých 
mesiacoch roka poznačená pre-
konávaním zložitých geologic-
kých podmienok na ťažobných 
stenách.“
A hoci sa veci nevyvíjali hladko 
ani v nasledujúcom roku, na je-
ho konci sa centrálny závod 
Dolina predsa len podarilo ot-
voriť: „Práce s raziacim štítom 
na prekope Dolina – Slatinka 

boli ukončené v januári 1962. V 
priebehu februára a marca bol 
štít demontovaný a dopravený 
do Nováckych uhoľných baní. 
Napriek tomu, podzemie nebo-
lo kompletne dobudované, chý-
balo vyraziť ešte 522 m 
chodieb, ktoré by sprístupňova-
li ložisko na ťažbu a umožňo-
vali podzemnú dopravu. Tieto 

neboli vyrazené v termí-
ne, pretože  v podzemí 
boli veľmi zložité geolo-
gické podmienky. Preto 
základným cieľom pre 
rok 1962 bolo postupo-
vať vo výstavbe pod-
zemia tak, aby bol bu-
dúci rok závod v úplnej 
prevádzke. Celkove bolo 

podzemie vo vysokom stupni 
rozfáranosti, ale doprava bola 
stále komplikovaná, keďže ne-
boli dokončené všetky doprav-
né koridory a nebola komplet-
ná elektrifikácia. Aj napriek to-
mu sa 11. marca 1962 pristúpilo 
k spusteniu skúšobnej prevádz-
ky závodu Dolina. Skúšobná 
prevádzka bola sprevádzaná 
množstvom nedostatkov v do-
prave v podzemí, a tiež na 
triediacej technologickej linke 
na povrchu, čo obmedzovalo 
riadny chod závodu. Z tohto 
dôvodu bola skúšobná prevádz-
ka predbežne zastavená a pre-
sunutá späť na okrajové závo-
dy.
Nový termín ukončenia výstav-
by závodu Dolina bol stanovený 
na 30. júna 1962, pretože prvý 
polrok sa ešte plánovali dokon-
čovacie práce v podzemí a na 
povrchu. Ani tento termín 
nebol dodržaný, bol posunutý 
na koniec septembra, ale ani 
tento dátum ukončenia výstav-
by závodu Dolina sa nepodrilo 
dodržať. Riadna prevádzka po-
stupne začínala od začiatku no-
vembra. Slávnostné otvorenie 
závodu Dolina sa konalo 17. no-
vembra 1962.“
Toľko teda niekoľko ukážok z 
knihy Hnedouhoľné baníctvo v 
okolí Veľkého Krtíša, ktorej vy-
danie pripravujeme na 19. júla 
tohto roku. 

Ak by ste o knihu mali záujem, 
nie je veľa možností ako ju zís-
kať (počet kusov určených na 
predaj je obmedzený). Do 15. 
júla prebieha predpredaj publi-
kácie za najlepšiu cenu (20 €) v 
knižnici u pani Bibiany Ďuro-
vovej (047/48 30 224). Od 19. 
júla, na kedy bolo stanovené aj 
oficiálne vydanie knihy, bude 
možné niekoľko kusov získať 
aj v kníhkupectvách Litera vo 
Veľkom Krtíši (25 €) alebo v es-
hope Martinus (35 €).

Ukážka z knihy Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša  
Aj minulý týždeň sme mali v našom seriáli o hnedouhoľnom baníctve v okolí Veľkého Krtíša ne-
plánovanú prestávku. Stala sa mi totiž vec ako z príručky „Ako veci nerobiť“. V deň, keď som 

exportoval dokončenú knihu do tlače, v priebehu procesu na mňa počítač zablikal a zhasol. Na-
štartovať už nešiel. Samozrejme, zálohu z poslednej verzie som nemal, lebo však načo, spravím 

po exporte. Hneď som volal, komu sa dalo, všetci ma strašili, že celkom ľahko sa môže stať, že 
sme prišli o celú knihu. Čo vám budem hovoriť, spotený som bol zhora dole. Našťastie sa 
chyba neukázala ako fatálna, počítač sa podarilo opraviť, všetko bolo na svojom mieste. 
Udalosti akurát nabrali trojdňové meškanie, ktorého dôsledkom okrem iného, bolo i to, že 

som nestihol pripraviť článok do minulého čísla Pokroku.

  Slávnostné otvorenie závodu Dolina sa konalo 17. novembra 1962.  

 Hrdí veľkokrtíšski baníci na jednom zo slávnostných 
 sprievodov v uliciach Veľkého Krtíša.  

-MIŠO ŠESTÁK-

V budúcom čísle prinesieme nielen poslednú ukážku 
z hodnotnej knihy, ale aj podmienky, za ktorých ju 

budete môcť získať   CELKOM ZADARMO.
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Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 
0918 525 114
0918 525 115
0905 762 043

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

np 659

Som začínajúci farmár 
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Doriešenie finančných záleži-
tostí vás posunie v ústrety k 
snom a túžbam. Je dôležité, 
aby ste si uchovávali vieru a 
samotné poznanie života. Ži-
votné hodnoty by ste mali na-
pĺňať a uplatňovať každý deň 
v situáciach, ktoré si to vyža-
dujú a v ktorých sa to od vás 
očakáva. Viacerí ľudia sa vás 
pokúsia obmäkčiť sladkými 
rečami, vy si s tým však 
elegantne poradíte. V zdraví 
vás potrápia kožné problémy 
(svrbenie, pálenie). Čo sa týka 
oblasti lásky, tu vás očarí éte-
rická a príťažlivá bytosť, kto-
rá má najväčšie predpoklady 
zamotať vám hlavu.    

V háklivej a dlho sa ťahajúcej 
záležitosti si nechajte konečne 
poradiť, v tomto prípade od 
odborníčky, tá navedie vaše 
kroky správnym smerom k vy-
riešeniu pálčivého problému a 
nepríjemností. Viac sa vám bu-
de dariť v oblasti súkromia, 
kde sa nemáte čoho obávať, 
práve naopak, vychutnajte si 
chvíle plné lásky a intimity. 
Budete mať doslovne na ru-
žiach ustlané. O niečo viac to 
bude pokrivkávať v práci, 
dlhodobejší projekt vám za-
mrzne a bude momentálne ne-
prekonateľný, ako gordický 
uzol. Takže, pre toto obdobie 
bude pozastavený, ba až zmiet-
nutý zo stola. Nevzdávajte sa a 
rozhodne ho „nehádžte“ do 
koša!   

Samotní poslovia správ neov-
plyvnia ich obsah, ale konkré-
tne, zástupcovia práve vášho 
znamenia, by mali očakávať 
síce zarážajúcejšie, ale nie 
katastrofálne správy. Zdanie 
zvykne klamať a v tomto prí-
pade to nebude výnimka. Veľa 
šťastia a úspechu zožnete pri 
napĺňaní vašich skvelých ná-
padov. Vhodné je aj samotné 
zúročovanie peňazí, čiže pre-
šľap minimálne v tomto týždni 
nehrozí. Veľké precitnutie, ob-
novenie vzťahu, ako aj vy-
znanie náklonnosti, očakávajte 
s niekým z kruhu vašich pria-
teľov. V práci sa veľmi nepre-
pínajte, budete pre ,,šéfstvo” 
neviditeľní, tak by boli pre-
hliadnuté aj vaše úspechy. Ne-
tlačte a neponáhľajte sa, zvoľ-
te primerané tempo.   
  

Ticho, ktoré zavládne okolo 
vašej osoby, je len dočasné, 
berte to ako čas na načerpanie 
síl, a ako dočasný úkryt. Po 
naakumulovaní síl príde zlom, 
zmena, ktorá sa vám bude 
prvotne zdať ako postavená na 
hlavu, ale verte tomu, že svoj 
zmysel má, ten sa ukáže síce až 
s odstupom času, ale príde. 
Zvláštne klamstvo príde zo 
strany člena rodiny. Za nepek-
ným zavádzaním sa ukrýva 
niečo hlbšie, čo veľmi rýchlo 
pochopíte, ale napriek vašej 
citlivej náture, v tomto prípa-
de empatiu nepreukážete. Po-
kiaľ to bude možné, navštívte 
starých rodičov, prípadne si 
uctite pamiatku zapálením 
sviečky na mieste odpočinku 
tých, ktorí už nie sú pri vás. 
Nezabúdajte na lásku, je vša-
de, aj keď ju nevidíte.    

 Zahoďte akýkoľvek pokus o 
nadhľad, tento týždeň budete 
potrebovať drobnohľad a 
rýchly úsudok, jastrabie oči 
pribaľte k tomu. Neplánujte si 
absolútne nič, je to pre tento 
týždeň úplne zbytočné, život 
vám namieša a rozdá karty, 
ktoré vás veľmi prekvapia, ale 
vy okoliu neprezraďte, že ste s 
nimi spokojní. Koniec týždňa 
vám prehrejú príjemné chvíle 
plné radosti, zábavy, úsmevov 
a pocitov šťastia. Každú pozi-
tívnu emóciu púšťajte von, 
nenechávajte si ju iba pre se-
ba. Pre nezadaných levov od-
porúčame začať poohliadať sa 
po partnerovi. Vašou živelnos-
ťou to pre vás nebude žiadny 
problém.  

Otočili ste ďalšiu stranu v kni-
he vášho života, preto je po-
trebné, aby ste za tým všetkým 
spravili hrubú čiaru a viac sa 
k tomu nevracali. Dariť sa 
vám bude hlavne v práci, vo fi-
nanciách sa urovná každý 
problém, aj  menšie dlhy, čo 
naozaj poteší. Blíži sa k vám 
láska, ktorá sa objaví z ničoho 
nič, preto môžete zaskočiť aj 
sami seba pre vás netypickým 
správaním, či reakciami. Mier-
ne povedané, budete vyvedení 
z miery, čo sa vám teda  často 
nestáva. Objavte v sebe viac 
detskej radosti, jej potláčaním 
sa zvyšuje iba vaša vnútorná 
„nervozita“.   

Myslíte si, že kľúčom k zdaru 
a k úspechu je matéria. Áno, 
čiastočne máte pravdu, ale 
svoje robí viera a omieľaná 
univerzálna láska, ktorá za-
chraňuje aj tam, kde sa to zdá 
zdanlivo nemožné. Počas tých-
to dní vás potrápia zdravotné 
problémy, ktoré sa odrazia 
hlavne na pohybovom ústro-
jenstve, čo prinesie aj trochu 
obmedzenejší pohyb. Koniec 
týždňa vám prinesie dovolen-
ku alebo očakávané vycestova-
nie. Skontrolujte si hlavne a 
prioritne financie, aby ste nie-
kde na cestách nezostali za-
skočení v prípade nutných vý-
davkov. Pozitívne správy vás 
potešia hlavne smerom od va-
šej rodiny, nevylučuje sa 
prírastok alebo inak dosia-
hnuté úspechy, ktoré treba 
osláviť.    
 

Stále pátrate po akejsi 
spravodlivosti na tomto svete a 
prevažne vo fungovaní vzťa-
hov. Máte pocit, že sa vám 
nedarí a pomaly, ale isto, 
spochybňujete aj svoje vlastné 
pocity. Nuž, milí Škorpióni, 
zľaknete sa toho, čo cítite a 
preventívne to udupete, aby 
vám náhodou nebolo ublížené. 
Nebojte sa lásky, nebojte sa 
svojich vlastných pocitov a 
poddajte sa zaľúbeniu, aj keď 
to nevypáli ktovie ako, aspoň 
zažijete, čo je to láska a nezos-
tane pre vás iba slovom. Men-
šie problémy nastanú pri 
cestovaní (auto, autobus, vlak 
– porucha, meškanie), preto 
majte v rukáve akési rezervy, 
či plán B.    

Ste šťastní ľudia, karty pouka-
zujú na vašu istotu a stabilitu. 
V tomto svete ste si našli svoje 
miesto a systém bytia, ktorý 
vám vyhovuje. Očakávajte glo-
bálne pozitívne zmeny, zaľúbe-
nie, lásku, ako aj dar v tejto 
oblasti. O práci ani nehovor-
me, prišiel čas, kde úročíte va-
še snahy a preto sa vám do-
stane ocenenia vo forme od-
mien, zvýšeného platu, či do-
konca akéhosi jednorazového 
príspevku, či už na dovolenku 
alebo na to, čo uznáte za vhod-
né. Pozor na podvodníkov 
pachtiacich po peniazoch, v 
tomto euforickom stave by ste 
boli ľahšou obeťou.  

Pokiaľ máte v pláne rekon-
štrukčné práce na dome alebo v 
byte, tak ani nezačínajte, tento 
týždeň nie je na aktivity tohto 
druhu príliš vhodný – vyskytli 
by sa nečakané komplikácie. 
Veľmi výrazným spôsobom 
vám do života zasiahne žena, 
ktorá vás trošku nasmeruje 
správnym smerom, počúvajte 
ju pozorne. Väčšie rozhodnutie 
urobíte pri deťoch (prevažne v 
rozvedených rodinách), pokús-
te sa vyhnúť hádkam a nastoliť 
aký-taký kompromis. Nedoro-
zumenia sa budú riešiť v man-
želstvách, preto pozor na chyta-
nie za slovíčka.   

 
Len odďaľujete niečo, čo vás 
emocionálne veľmi bolí. Snaží-
te sa túto bolesť prehliadať, 
ako aj samotný akt ukončenia, 
avšak motáte sa iba v jednom 
kole a agóniu si dobrovoľne 
predlžujete. Aj na vás čaká 
láska, dokonca je bližšie, než si 
myslíte, podaktorí z vás to do-
konca aj cítia. Prestaňte sa do-
brovoľne týrať a urobte niečo, 
čo bude prvým krokom k váš-
mu osobnému šťastiu. Obnovte 
staré kontakty a vrhnite sa do 
víru života tak, ako ste to robili 
kedysi. Pokiaľ máte obavy o 
prácu a spadáte do kategórie 
podnikateľov, neplačte a nezú-
fajte. Máte na pozviechanie sa 
tie najväčšie predpoklady, ne-
skôr sa to odzrkadlí aj na zvý-
šených ziskoch.  
 

Ste obklopení falošnosťou a 
pretvárkou, no vy musíte zotr-
vať. Nedajte sa odradiť, ani 
potopiť. Choďte svojím vy-
šliapaným chodníčkom a v 
žiadnom prípade z neho ne-
zliezajte a to ani pod tlakom. 
Akýkoľvek skrat, ktorý na-
stane v prepojení na medzi-
ľudské vzťahy, berte iba ako 
dočasný a to v tej chvíli, v kto-
rej sa udeje. Následne sa viac k 
tomu nevracajte, neanalyzujte 
a neriešte. Ku koncu týždňa sa 
nad vašimi hlavami vyjasní a 
vy pocítite silu čistoty, lásky, 
sexuality, nežnosti a dokonca 
aj úspešnosti. Dostali ste sa do 
bodu, v ktorom prekonávate 
sami seba a začínate na to byť 
patrične hrdí len tak ďalej, ne-
vzdávajte sa a nezľaknite sa 
žiadneho neúspechu, nedajte 
sa odradiť!.

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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 Zoberiem do prenájmu 
dvoj alebo trojizbový byt vo 
Veľkom Krtíši. Volať po 
17.00 hod.
 0905 437 190          np– 539

 Kúpim garáž vo Veľkom 
Krtíši.
 0918 540 482          np– 565

 Predám 2 – izbový slnečný 
byt na Venevskej 37 na VII. 
Poschodí. 
 0915 767 707          np - 599

 Predám chatku v osob-
nom vlastníctve v záhradkár-
skej oblasti nad Viničkami – 
voda, elektrika, 600 m2. Cha-
ta je podpivničená, po-
schodová s podkrovím. Pri 
chatke je vinica a ovocné 
stromky, tiež aj možnosť 
chovať zajace či sliepky.
 +420 608 454 819  np – 621

 Kúpim pozemok alebo 
staršiu nehnuteľnosť v blíz-
kosti V. Krtíša s rozlohou cca 
10-15 árov, vhodný na včelá-
renie.
 0908 853 198          np - 624

 Ponúkame na predaj 
rodinný dom v Glabušov-
ciach – pôvodný, ale veľmi 
zachovalý stav. Na pozemku 
sú prístavby: dve garáže, let-
ná kuchyňa. Rozloha pozem-
ku: 15 árov.
 0918 146 617          np - 625

 
 Predáme rodinný dom v 
Čebovciach. Vlastnícke vzťa-
hy k rodinnému domu a po-
zemku, na ktorom leží, sú vy-
sporiadané. V budove sú dve 
izby, jedna kuchyňa, kúpeľ-
ňa, špajza a predsieň. Na po-
zemku sa nachádza aj ved-
ľajšia budova, ktorá môže 
byť využitá ako garáž alebo 
letná kuchyňa. Predajná 
cena budovy: 25 000 €.
 +421 905 461 790  np - 628

 Prenajmem rodinný dom 
vo Veľkej Čalomiji - 3 izby, 
kuchyňa, špajza, letná ku-
chyňa, garáž, záhrada. Cena 
250 €/ mesiac + depozit 3 
mesiace.
 0903 506 524          np - 634

 Dám do prenájmu 
1 – izbový byt.
 0949 647 477   np – 641

 Prenajmem zariadený 
2-izbový byt v centre VK. 
Cena 335 € vrátane energií 
pre max. 2 ľudí.
 0915 250 187         np – 643

 Lacno predám automatic-
kú práčku a umývačku ria-
du.  0910 664 145  np – 577

 Predám záhradný plynový 
gril.
 0905 919 578         np – 623

 Predám dve postele s ma-
tracom a dva nočné stolíky.
 0908 926 903        np - 637

 0907 870 694 np
 –

 6
53

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

  Auto - moto

 0908 912 928        np – 633

Predaj palivového dreva 
– váš odvoz.

 0903 568 064        np-661

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

 stavebné rezivo  hranoly, 
dosky, strešné laty aj s dopra-
vou za bezkonkurenčné ceny.
 drevené brikety 
- cena 160 € /pal./ tona, 
 palivové drevo štiepané 
buk  90 € /pal./ 1,5 pm. 

np
 - 

78
5 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

np-618  0905 358 389  
Cena dohodou

 Predáme v Modrom Kameni na Strhárskej ceste 
pozemok s výmerou 4 202 m2 orientovaný na juh. 

Voda na pozemku, dostupné ostatné siete. 
Zatiaľ je vedený ako trávnatý porast, 

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np-6181 0905 358 389

 Predávate alebo kupujete dom či byt ? 
Najskúsenejší realitný maklér je Vám k dispozícii. 

Navyše som aj najlacnejší. Ing. Milan Chamula, 
Nataly reality, s.r.o., 

(na starej slobodárni vo Veľkom Krtíši). 

 0905 358 389 np-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

Nehnuteľnosti
s výmerou 3963 m2 v pri križovatke smer na Selce. Pozemok je v jed-
nom celku v tvare písmena Z.  Prístup k nemu je po poľnej ceste vedú-
cej od cesty III. triedy. Na druhej strane oproti je záhradkárska osada. 
Vlastník parcely uvažuje s minimálnymi nákladmi zriadiť na tomto po-
zemku ďalšiu záhradkársku osadu. Ponuková cena je za celú parcelu 
po jej rozmeraní na jednotlivé záhradky.  

Predáme celistvý pozemok

Cena: 8 000 €, dohoda možná. 

Ing. Milan Chamula Nataly reality, s.r.o., Nemocničná 3, Veľký Krtíš, 

 0905 358 389 np
 - 

65
2

Zariadenie do  
domácnosti

 0905 256 428        np - 613

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom
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   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 612

Predám
ihličnaté triesky
na rozkurovanie 
1 vrece (5kg/4€). 

 0902 298 511

np - 614

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

  Chovateľstvo

np 
–49

9

 0908 493 910

Ponúka:
KAČKY
KURENCE
HUSI 
MORKY  
PO 5 €/KUS. 

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

 +36 309 258 102 
 +421 950 525 038
 +36 702 811 215

 Predám kuriatka, kačice a 
násadové vajcia. 
 0950 436 850         np – 605

 Predám Ruanské kačky.
 0911 154 680          np - 639

 Predám zajace. 
 0917 075 588         np – 650

 Podarujem mačiatka, ko-
cúra.
 0949 681 244          np - 658

 Predám seno v okrúhlych 
balíkoch.
 0902 335 309         np - 655

 Hľadám si prácu - poup-
ratujem domácnosti, opatrím 
starších ľudí alebo deti.
 0918 257 684         np – 631

 Prijeme zámočníka do 
zámočníckej dielne (plat 800 
€ brutto).  0905 471 624, 
0911 444 144               np - 646
 Prijmem výpomoc na ob-
časné kosenie. 
 0905 471 624          np - 647

Predám 5 dňové 
kuriatka hempshire,
 sasex, lenghorn 
a brahmanka. 
  

np
 –

 5
19

 0911 154 680

  Poľnohospodárstvo

Stroje a náradie 

 Predám novú vlečku 
za malotraktor plus 4 200 
litrové sudy.
 0908 805 260  np - 636

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

 
 Hľadám prácu – som vy-
učený automechanik, vlast-
ním preukaz VZV.
 0949 286 665         np – 657

 np - 649

PD Kosihovce 
prijme  pracovníčku 

do vinohradu na trvalý 
pracovný pomer 

z Kosihoviec a okolia. 
Hrubá mzda je od 
637 € + príplatky. 
 0918 680 669 

 np – 651 

P o n u k a  
s l u ž i e b

 Vykonávam všetky mu-
rárske práce, kosenie záhrad, 
rotavátorovanie, pílenie stro-
mov a palivového dreva.
 0911 077 777         np– 603

 Predám traktor Super50 a 
mnoho náhradných dielov, ne-
využitú kľukovku, štvor-
kolesovú a dvojkolesovú vleč-
ku bez EČ, plášte 820x20, 
kameňový šrotovník (4 kW 
motor) a štartér na multikáru.
 0944 421 124        np - 632

np
-64

4

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

 0902 343 856, email: 
busa.miro@gmail.com 

 Poskytujeme
 ubytovanie 

v robotníckej uby-
tovni, ďalej ponúka-

me služby pranie 
a žehlenie bielizne. 

 0907 870 694 
np – 654

 R ô z n e

np - 587 0908 568 531

Ponúkame žalúzie za  
najvýhodnejšie ceny. Tiež 
vykonávame opravy a predaj 
rôznych typov žalúzií, vonkajšie 
plastové a hliníkové, rolety, 
markízy, zasúvacie dvere, 
protihmyzové sieťky, textilné 
žalúzie, garážové brány, 
bezpečnostné mreže, plastové 
okná a eurookná.

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:

– dlažby, zatepľovanie, 
    bytové jadrá, stierky 
    a plávajúce podlahy. 

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

Kúrenárske 
a vodoinštalatérske práce  

np-615
 0903 421 840

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K
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Azda najatraktívnejšieho mož-
ného súpera dostal v 1. kole 
ročníka 2021/2022 aj nováčik V. 
ligy sk. D - TJ Sokol Opatovská 
Nová Ves. Víkend pred začiat-
kom súťaže (24. alebo 25. júla) 
privíta ambiciózne mužstvo na 
domácom ihrisku treťoligový 
MŠK NOVOHRAD Lučenec. 
„Žreb Slovenského pohára by 
som prirovnal k slovám Stanka 
Lobotku – „This is my sen“,“ 
povedal o svojich bezprostred-
ných pocitoch Štefan Mihálik z 
TJ Sokol O. N. Ves. Zvučnej-
šieho súpera si nováčik vysní-
vať už azda naozaj nemohol. 
Pre zaujímavosť, vlani vyradil 
novohradský klub už v prvom 
kole ďalší zástupca z nášho 
okresu, OFK Olováry. Gól 
strelil vtedy v 90. minúte Tibor 
Fehér.
Ako nám ďalej povedal Š. 
Mihálik, v klube z Opatovskej 
Novej Vsi momentálne vládne 
obrovská eufória. V boji o po-
stup dokázali tunajší futbalisti 
poraziť skúsené mužstvo Mo-
drého Kameňa a po štyrid-
siatich rokoch si znovu vy-
skúšajú krajskú súťaž. K vý-
zve, ktorú im prisúdil žreb, Š. 
Mihálik pre POKROK pove-
dal: „Ešte sme nerozdýchali po-
stupové oslavy a už máme pred 
sebou výzvu menom Lučenec. 
Keďže bolo ukončenie minulé-
ho ročníka posunuté, na príp-
ravu máme veľmi málo času a s 
trénovaním sme prakticky ani 
neprestali.“ K otázke na rozší-
renie a skvalitnenie kádra 
mená možných posíl nekon-

kretizoval. „Samozrejme, piata 
a šiesta liga sa nedá porovnať, 
preto tvrdo pracujeme na prí-
chode 4 až 5 hráčov,“ pokraču-
je Š. Mihálik, ktorý pozýva 
všetkých divákov nielen na blí-
žiaci sa súboj Dávida s Go-
liášom, ale i na ostatné zápasy 
TJ Sokol v V. lige.

Príbelce nasadené 
Ostatný ročník slovenského po-
hára ovládol bratislavský Slo-
van, ktorý vo finále porazil 
MŠK Žilina 2 : 1. Vlani však 
významne zarezonoval aj vý-
sledok zápasu z 29. septembra, 
v ktorom outsider TJD Príbelce 
porazil FC Nitru na domácom 
ihrisku rovnako 2 : 1. Následný 
žreb rozhodol, že v 4. kole príde 
do Príbeliec napokon víťaz roč-
níka, ŠK Slovan Bratislava. Pre 
nepriaznivú pandemickú situ-
áciu sa ale zápas zrušil a v po-
hárovej súťaži pokračovali len 
kluby z prvej a druhej ligy. 
„Situácia je dnes taká, že TJD 
Príbelce sa prihlásili aj do roč-
níka 2021/2022, no začnú pria-
mo v 4. kole, kam sa vlani pre-
bojovali,“ ozrejmil nám Filip 
Celleng z TJD Príbelce. Súpera 
tak tretie mužstvo nedávno 
ukončenej IV. ligy sk. JUH 
spozná až na jeseň. Či to bude 
mužstvo Vladimíra Weissa, je 
otázne.

Repete spred 
troch rokov 

Po žrebe v budove Stredo-
slovenského futbalového zväzu, 

ktorý bol vykonaný aj na zákla-
de regionálnych parametrov, 
spoznali súpera aj ďalšie kluby 
z nášho okresu. Do slovenskej 
pohárovej súťaže sa ani tento 
rok neprihlásili ŠK Vinica a ani 
TJ Vinohrad Čebovce. Premié-
rovo sa do Slovenského pohára 
neprihlásili ani FK Slovenské 
Ďarmoty, ktoré v minulosti na-
stúpili proti Slovanu, Žiline a 
vlani aj proti Banskej Bystrici. 
Okrem Opatovskej Novej Vsi 
sa 24. alebo 25. júla odohrá po-
hárový zápas len vo Veľkom 
Krtíši a Olovároch. MFK Ba-
ník sa bude snažiť o pohárovú 
odvetu spred troch rokov, kedy 

na domácom ihrisku privítal 
TJ VLM Pliešovce. Súpera z 
IV. ligy sk. JUH sa teda zveren-
ci trénera Andreja Mesároša 
budú snažiť poraziť na druhý 
pokus. Mužstvo zo IV. ligy prí-
de aj do Olovár, pričom proti 
kvalitnému domácemu kádru 
sa postaví nepríjemná Hajnáč-
ka.

Našich čitateľov upozorňuje-
me, že jesenná futbalová tipo-
vačka začne práve zápasmi 
SLOVNAFT CUPU. Prvý zo 
štrnástich tiketov uverejníme v 
POKROKu č. 29.

 Pohárový žreb sa s nováčikom nemaznal 
Atraktívna forma SLONAFT CUPu, kedy sa do neho môžu prihlásiť všetky kluby hrajúce minimál-
ne v piatej lige, pravidelne prináša atraktívnych súperov aj do nášho okresu. 

-ŠK-

Žreb 1. kola mužstiev z regiónu: 
• Krupina (V. liga)                     -  Málinec (IV. liga)
• Veľký Krtíš (V. liga)                -  Pliešovce (IV. liga)
• Jesenské (V. liga)                     -  Detva (IV. liga)
• Buzitka (V. liga)                       -  Fiľakovo (III. liga)
• Hnúšťa (V. liga)                       -  Poltár (IV. liga)
• Olováry (V. liga)                      -  Hajnáčka (IV. liga)
• Tomášovce (V. liga)                 -  Badín (IV. liga)
• Opatovská Nová Ves (V. liga) -  Lučenec (III. liga)
• Tisovec (V. liga)                       -  R. Sobota (III. liga)

Po vyradení Lučenca sa futbalisti 
Olovár vlani stretli s mužstvom  Košíc.  

np - 660 0904 354 594  

Pizzeria ANELI v Dolnej Strehovej

Kontakt:  0908 243 941 

hľadá zamestnancov na prácu v kuchyni
 a rozvoz jedla. Plat 3,6 €/hod + dohoda 

np - 630

np - 638 0908 233 053

► Ponúkam rizikové pílenie stromov 
v blízkosti objektov pomocou 
lezeckej techniky 
► Po dohode možnosť 
odvozu vypíleného dreva
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Od piatka 25. júna do nedele 
27. júna sa v našom okrese 
konalo mnoho podujatí.
Jedným z nich bolo aj prvé 
kolo XII. ročníka Pohára Jú-
liusa Bystrianskeho, ktoré sa 
konalo v Rally Parku vo Veľ-
kých Zlievcach v nedeľu 27. jú-
na. Organizátori na podujatí 
zároveň vyhodnotili ročník 
2020 a najlepších v každej kate-
górii ocenili. Celkovým víťa-
zom minuloročných štvorkolo-
vých pretekov, ktoré začali 
prvým kolom 20. júna a skonči-
li štvrtým kolom na konci sep-
tembra, sa stal maďarský pre-
tekár Ádám Bíro s čiernym 
BMW e36. Po zisku 110 bodov, 

ktoré v roku 2020 na XI. roční-
ku nazbieral, si slávnostne pre-
vzal mohutný Putovný pohár J. 
Bystrianskeho.
V horúcom letnom počasí sa na 
nedeľný štart pretekov postup-
ne postavilo 84 pretekárov, 
ktorí boli rozdelení do deviatich 
kategórií. Maďarskí pretekári 
si zároveň porovnali svoje šo-
férske schopnosti aj v rámci 
šampionátu Magyar Kupa.
Každý pretekár absolvoval na 1 
500 metrov dlhom okruhu tri 
rýchlostné skúšky, pričom do 
výsledného celkového času sa 

započítal súčet dvoch najrých-
lejších výkonov. Štart prvej 
rýchlostnej skúšky bol naplá-
novaný na 10.00 hod. Na nieke-
dy zradnom horúcom asfalte sa 
predstavili Lady, Favority, Pun-
tá, ale i BMW, Peugeoty, Suzu-

ki a ďalšie vý-
konné automo-
bily, o ktoré sa 
ich majitelia vý-
znamne starajú 
a každým týžd-
ňom sa na nich 
snažia vylepšo-
vať čo i len malé 
detaily. Tie sa v 
konečnom účto-
vaní môžu pre-
mietnuť ako 

kľúčové. Napríklad s Traban-
tom 800RS dosiahol celkovo 
tretí najrýchlejší čas Maďar 
Dániel Pathy. Ten za celkovým 
víťazom pretekov Attilom Ha-
tárom na Peugeote 306 S16 za-
ostal na 1500 metroch v prie-
mere o 5 sekúnd, Na Trabante 
pretekal aj Patrik Mozoľa, kto-
rý skončil po odjazdení všet-
kých troch skúšok v kategórii 
A2 tiež tretí a v kategórii A2 do-
konca druhý. Prvé miesto v 
kategórii A2 si vyjazdil Gabriel 

Bela na Forde Puma. Za 
spomenutie stojí aj výkon 
Alexandra Šikúra z Veľkého 
Krtíša, ktorý na svojej Škode 
Favorit ovládol kategóriu A1 a 
porazil konkurentov aj na 
Suzuki Swift, čo sa mu vlani 

nikdy nepodarilo. K peknému 
výkonu gratulujeme aj mladé-
mu Marekovi Strečkovi, ktorý 
to so svojou Ladou dotiahol v 
kategórii Junior na bronzovú 
priečku.
Na záver podujatia sa spolu s 
predchádzajúcim ročníkom vy-
hodnocovalo aj 1. kolo, a teda 
výkony jazdcov v uplynulý deň. 
Diváci si počas celého dňa urči-
te prišli na svoje a pred niekto-
rými výkonmi majstrov volan-
tu mnohí z hlavy určite skla-
dali pomyselný klobúk.
 

Najrýchlejších rally jazdcov 
potešili nielen získané ocenenia, 
ale i uznanie ich kolegov za 
predvedené jazdy. Všetci prete-
kári chcú v pretekoch totiž po-
dať čo najlepší výkon a skončiť 
na stupni víťazov čo najvyššie, 
no radosť vie spraviť aj odhad-
nutie správneho nájazdu do ne-
príjemnej zákruty, či nájdenie 
toho najlepšieho brzdného 
bodu či apexu zákruty. 
O niekoľko týždňov vám prine-
sieme aj sumár druhého kola 
Hobby Rally Cupu, a teda Po-
hára Júliusa Bystrianskeho.

 

Odštartoval XII. ročník Pohára J. Bystrianskeho
S rôznymi spoločenskými, kultúrnymi a športovými podujatiami sa doslova roztrhlo vrece, čo nás, 
samozrejme, veľmi teší. Predpokladáme, že ste tomu radi aj vy a že tieto dni naplno využívate na ich 
návštevu. Všetky podujatia zmapovať nevieme, no radi prinesieme aspoň niekoľko viet z pretekov, 
kultúrnych vystúpení, súťaží či obecných osláv, ktoré sa konajú vo všetkých obciach nášho okresu.  

- Foto: ADRIAN SELSKÝ, JULO OLŠIAK, RENÁTA HRUBECS, HRC, text: Mgr. Š. KOČI - 

Alexander Šikúr (v strede) 
s trofejou pre víťaza kat. A1.

Gabriel Bela na Forde Puma ovládol kategóriu A2.

V horúcom letnom počasí sa na nedeľný štart pretekov postupne 
postavilo 84 pretekárov, ktorí boli rozdelení do deviatich kategórií.
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np - 640

Ponúkame výškové práce, 
čistenie striech a fasád. 
Montážne práce 
a spiľovanie stromov.

 0948 262 007

 Vykupujem 
staré kroje a šatky 
kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem 
starožitnosti.  

  0908 627 952.       np – 422 0905 430 716 0905 430 716   n
p –

 29
2

Hľadáme teba...
... ak si chodil do ZDŠ na Komenské-
ho ulici vo Veľkom Krtíši a končil si 
povinnú školskú dochádzku v roku 
1974, si ročník narodenia 1958 a 
1959, tak tvoji spolužiaci hľadajú 
práve teba. Ozvi sa Márii Kucejovej 
rod. Bugyiovej na  0905 434 468 
alebo Valike Mondokovej rod. Leta-
novskej na č. t. 0908 328 156, ktoré 
organizujú stretnutie po 47 rokoch na 
deň 11. septembra 2021. Nepremeš-
kaj jedinečnú šancu – stretnúť sa so 
svojimi bývalými spolužiakmi po tak-
mer polstoročí! 

Občianske združenie Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho, 
Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš 

https//oz-spolocnostahs.webnode.sk 
 VYHLASUJE rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, rekcia 
verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, zaevidovaného do registra 

verejných zbierok pod registrovaným číslom 000 – 2021 – 012354  
VEREJNÚ ZBIERKU pod názvom 

OBNOVA RODNÉHO DOMU A. H. ŠKULTÉTYHO VO VEĽKOM KRTÍŠI 2021 
Vkladom dobrovoľného peňažného príspevku na osobitný účet zbierky číslo 

SK8452000000000018998710 vedenom v ČSOB – OTP Banka Slovensko, a. s. 
podporíte naše snahy dokončiť obnovu rodného domu

 veľkej osobnosti slovenského národa – A. H. Škultétyho 
a vytvoriť v ňom múzeum. 

Čas konania verejnej zbierky od 15. 4. 2021 do 31. 3. 2022 

HELYSZÍN: SÓSÁR
2021. JÚLIUS 17-ÉN 
19.00 ÓRAI KEZDETTEL
BELÉPŐ: 5.-€
► A ZENÉT 
A „FÉNIX“ ZENEKAR SZOLGÁLTATJA
► BELÉPŐ A HELYSZÍNEN,
15 ÉVES KORIG A BELÉPES INGYENES
► A KEDVES RÉSZVEVŐKET FRISSÍTŐK 
BŐ VÁLASZTÉKÁVAL, GAZDAG 
TOMBOLÁVAL VÁRJA A RENDEZŐSÉG

DO: ŠÓŠÁRA 
17. JÚLA 2021
OD 19,00 HOD.
VSTUPNÉ: 5.- €
► O ZÁBAVU SA POSTARÁ 
HUDOBNÁ SKUPINA „FÉNIX“                     
► VSTUPENKY NA MIESTE 
- DO 15 ROKOV ZDARMA
► O OBČERSTVENIE A BOHATÚ 
TOMBOLU JE POSTARANÉ

ANNA  BÁL-RA

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŠÓŠÁRSKYCH PRAMEŇOV- SÓSÁRI FORRÁSOK POLGÁRI TÁRSULATA

NA - A RETRO
VÁS SRDEČNE POZÝVA ӦRӦMMEL ÉS SOK 

SZERETETTELMEGHÍVJA ӦNT
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Nezaočkovaní ľudia, ktorí majú 
záujem navštíviť podujatie, kde je 
potrebný PCR test, si ho musia za-
platiť zo svojho. PCR testy vy-
konávané napr. po kontakte s pozi-
tívnou osobou, ktoré boli doteraz 
hradené štátom z medicínskych dô-
vodov, budú štátom hradené aj na-
ďalej. Test budete potrebovať napr. 
na návštevu futbalové zápasu, svad-
by, karu, wellnessu a pod. Hovorí sa 
aj o tom, že v prípade, že sa delta va-
riant koronavírusu bude rýchlo ší-
riť, ministerstvo zdravotníctva zva-
žuje sprísniť covid automat a rozšíri 
zoznam aktivít, kde bude test vyža-
dovaný. Opäť bude platiť, že zaoč-
kovaní ľudia budú mať výhodu a 
nebudú si musieť zaplatiť test. Ak sa 
epidemická situácia zhorší, nezaoč-
kovaní ľudia sa budú musieť pre-
ukázať testom napríklad v reštaurá-
ciách, na hromadných podujatiach, 
na plavárňach, v hoteloch, múzeách 
a galériách či na športových trénin-
goch.
 Povinná karanténa 
Všetky osoby, ktoré od 9. júla od 
6.00 hod. vstúpia na územie SR, sú 
povinné ísť do karantény, ktorá sa 
pri bezpríznakovom priebehu bez 
otestovania skončí dovŕšením 14. 
dňa. Karanténu je možné ukončiť 
negatívnym výsledkom RT-PCR tes-
tu, ktorý je možné vykonať najskôr 
na piaty deň. Deti do 12 rokov nie je 
potrebné testovať, karanténa im 
skončí vtedy, keď ostatným členom 
spoločnej domácnosti. Karanténa 
platí aj pre členov spoločnej domác-
nosti, ktorí necestovali - končí sa vte-
dy, keď ostatným členom.
Karanténa nie je povinná pre plne 
zaočkovaných ľudí, osoby od 12 do 
18 rokov veku, ak nikto iný v spoloč-
nej domácnosti nemá povinnú 
karanténu - prechodne do 9. augus-
ta, osoby, ktoré zo zdravotných dô-
vodov nemôžu byť zaočkované )tieto 
musia predložiť potvrdenie podľa 
vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň 
musia mať negatívny výsledok RT-
PCR testu nie starší ako 72 hodín), 
nezaočkovaných občanov SR, ktorí 
majú trvalý alebo prechodný pobyt 
v prihraničných oblastiach susedné-
ho štátu do 100 km od otvoreného 
hraničného priechodu na územie SR 
- musia predložiť negatívny vý-
sledok RT-PCR testu nie starší ako 7 
dní, nezaočkované osoby, ktoré mali 
výnimku aj doteraz (posádky lieta-
diel, vlakov, vodičov nákladných 
vozidiel, pracovníkov pohrebnej 
služby a ďalší), presný zoznam a 
prípadnú potrebu preukazovania sa 
negatívnym výsledkom testu na CO-
VID-19 stanovuje vyhláška.►

Podmienky na cestovanie
 sa od júla sprísnili

(Dokončenie zo str.4)

- ŠK, zdroj: minv.sk-

Zhora nadol samé jednotky  
Posledný deň školského roka 2020/2021 si vy-
svedčenie s čistými jednotkami prevzala aj 
Saška Králiková z III. B zo Základnej školy 
na Námestí A. H. Škultétyho. Polročnú dvoj-

ku z Prírodo-
vedy si Saška 
opravila, na čo 
bola patrične 
hrdá aj jej 
starká Izabela 
K r á l i k o v á . 
Obe sme s na-
šim fotoapará-
tom stretli na 
ceste zo školy. 
„Teraz ideme 
spoločne vy-
brať nejaký 
darček,“ pove-
dala nám I. 
Králiková z M. 
Krtíša.                                       

Školy však ani po poslednom zazvonení neosi-
reli a stále to v nich žije, teda v niektorých 
triedach, telocvičniach a na nádvoriach 

Zvoní veselý detský smiech 
Presne tak, ako na Základnej škole Námestie 
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, kde hneď 
v prvý prázdninový deň otvorili pre svojich 
žiakov LETNÚ ŠKOLU. Riaditeľ školy Mgr. 
Jozef Cuper neskrýval radosť z toho, že deti 
po vynútených niekoľkomesačných  pande-
mických prázdninách cítili potrebu socializá-
cie a i bez toho, aby si užili čo len jeden deň 
letných prázdnin – s radosťou opäť prekročili 
brány školy, ale tentoraz nie preto, aby písali 

písomky a zbierali známky, ale aby si kreslili, 
športovali, zabávali sa a zbierali krásne zážit-
ky. 
Mgr. J. Cuper: ,,Dúfam, že sa detičkám darí, 
sú spokojné a upevňujú svoje sociálne návyky. 
O zábavu majú so Šašom – Jašom postarané, 
a aj keď sa zabávali, museli sa aj trošku 
snažiť. O tom je naša LETNÁ ŠKOLA, ktorá 
bude opäť pokračovať v posledné dva týždne 
v auguste.“ 
Žiaci tejto školy takto plynule prejdú zo 
sladkého ničnerobenia opäť na prísnejší škol-
ský režim nového školského roka, ktorý pevne 
veríme, bude už pre všetkých školákov na 
celom Slovensku normálny. Prajeme žiakom, 
aby mohli spoločne sedieť v školských la-
viciach a učiť sa so svojimi spolužiakmi a nie 
osamotení doma pred monitormi  počítačov, 
ktoré im zážitky s rovesníkmi nikdy nevynah-
radia. 

 Premietanie filmov 
i koncert Mira Jaroša 

Veľkokrtíšske Mestské kultúrne stredisko pri-
pravilo bohaté leto. Zážitky, koncerty i pre-
mietanie filmov sa tak znovu po čase môžu do 
V. Krtíša znova vrátiť.
Ešte v sobotu 3. júla si MsKS na Biokúpalisku 
KRTKO pripravilo rozprávkovú cestu. 
Najmladších tu plnením úloh sprevádzala 
Červená čiapočka, Snehulienka, škriatok i tet-
ka Ježibabka. Okrem toho mali deti k dispozí-
cii všetky atrakcie, ktorými biokúpalisko dis-
ponuje. Následne v stredu 7. júla bola v Parku 
Hôrka otvorená cyklodráha. Július Násaly tu 
s pracovníkmi MsKS spoločne všetkých drá-
hou previedol a ukázal, ako sa o bicykel treba 
správne starať. Mladým cyklistom tiež pred-
viedol jazdu cyklodráhou a pomáhal vyhod-
nocovať cyklistické súťaže.   

Tak, ako sme predpokladali, téme o žiakoch a školskom živote sa ani počas letných prázdnin 
nevyhneme. V niektorých žiakoch, tak ako u tretiačky Sašky z titulky našich novín, asi ešte do-
znieva radosť z toho, že jej vysvedčenie bolo 

Letné prázdniny aj u nás v plnom prúde

- Foto: ŠK -

Súťaž o najkrajšiu letnú fotografiu 
Veríme, že si aj vy dosýta užijete leto so všetkým, čo k tomu patrí 
– slnko, voda, vzduch, priatelia, sladké ničnerobenie alebo užitočné výlety,
 grilovačky... a ak sa chcete zapojiť do našej súťaže 
o hodnotný kozmetický balíček, pošlite nám fotografiu z vášho leta. 
Vaše letné fotografie čakáme na známej adrese: hornacekova.pokrok@gmail.com 
KRÁSNE A HLAVNE BEZPEČNÉ LETO, MILÍ ČIATELIA! 

-ŠK; rh-
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Tomáš Bartal
0949 788 582
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